Snabbguide
Konferensenhet Konftel 60W
Svenska

Conference phones for every situation

På bifogad CD ligger en utförlig handbok för mer information

Beskrivning
Tre indikatorlampor
Blå – mikrofon på
Blå, blinkande – parning
Röd – mikrofon av

Tre högtalare

Mikrofon, 360°
ljudupptagning

Linjeanslutning
Uttag extramikrofoner

Strömförsörjning

Kabelränna

Hål för
väggfäste

Nättransformator
Anslutningskabel
el–Nätuttag

Anslutningskabel dator, 1,5 m
(60W–Dator)

Switchbox
(60W–Telefonlur)

Anslutningskabel el, 6 m
(60W–Nättransformator)
Anslutningskabel telefon, 3 m
(60W–Switchbox)

På/av
Besvarar
ett samtal

–
Sänker
högtalarvolymen

Sekretess
Stänger av
mikrofonen

+
Höjer
högtalarvolymen

Trim
Trimmar
ljudkvaliteten

Konftel 60W förvandlar en system-, DECT-, eller mobiltelefon till en konferenstelefon med
OmniSound®, Konftels unika teknologi för optimal ljudkvalitet. Anslutningen mellan telefonen
och Konftel 60W kan vara trådlös via Bluetooth®. Konftel 60W kan även anslutas till en dator
och användas med kommunikationsprogramvara, t ex Skype®. I handboken och på Konftels
webbplats www.konftel.com finns förslag på olika tillbehör och tillämpningar.

Justera mikrofonnivå
Mikrofonens nivå kan justeras under samtal, men för att slippa detta störningsmoment kan det vara lämpligt att justera den under ett provsamtal efter att du anlutit
telefonen.
2
sek

eller

 Håll knappen sekretess nedtryckt i 2 sekunder, tills indikatorlamporna börjar
blinka och du hör en ton.

 Öka mikrofonens nivå med knappen + och minska den med knappen –.
Justera mikrofonvolymen ett steg i taget tills du hörs bra i andra änden. Observera
att alltför hög nivå kan orsaka ekon och rundgång.

 Tryck på knappen sekretess för att avsluta inställningen med vald mikrofonnivå.

Trådlös anslutning till telefon via Bluetooth
Ansluta

Nättransformator

Bluetooth har en räckvidd upp till tio meter. Bäst
prestanda erhålls om avståndet inte överstiger fem
meter.



Anslutningskabel el, 6 m

Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.

Lägga till telefon (parning)
Observera att Konftel 60W inte ska vara påslagen.
2
sek



Håll knappen trim nedtryckt i 2 sekunder tills de blå indikatorlamporna börjar
blinka.





Välj att lägga till en ny Bluetooth-enhet i telefonen enligt din telefons handbok.
Välj Konftel 60W i listan över hittade enheter.
Ange lösenordet 0000.

Om parningen lyckats hörs en kort ljudsignal och indikatorlamporna slutar blinka.
Om parningen inte fungerar gör om punkterna ovan men håll knappen trim nedtryckt i 4 sekunder istället för 2 i anvisningen. De blå indikatorlamporna börjar då
blinka långsammare.

Besvara ett samtal


Tryck på knappen på/av när Konftel 60W ringer (indikatorlamporna blinkar).

Ringa ett samtal



Ring ett samtal med din telefon som vanligt.
Flytta samtalet till Konftel 60W enligt anvisningarna i telefonens handbok.

Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon
2
sek



Håll knappen på/av nedtryckt i 2 sekunder för att flytta tillbaka samtalet till din
telefon.

Avsluta ett samtal


Avsluta samtalet på din telefon.

Konftel 60W stängs av automatiskt.

Koppla ned Bluetooth-länken
Om du inte avser att använda telefonen på ett tag, kan du välja att koppla ned
länken för att spara ström i telefonen. Länken kopplas automatiskt upp när telefonen eller du ringer.



Tryck på knappen sekretess för att koppla ned Bluetooth-länken.

Anslutning till systemtelefon med kabel
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Ansluta




Anslut Konftel 60W till telefonen via switchboxen enligt bilden ovan.
Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
Ring ett provsamtal för att kontrollera att allt fungerar och för att göra en
mikrofoninställning.

Besvara ett samtal



Besvara samtalet med telefonen som vanligt.
Tryck på knappen på/av för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande
samtal. Luren på telefonen är nu frånkopplad.

Ringa ett samtal



Lyft luren och slå numret.
Tryck på knappen på/av för att slå på Konftel 60W och växla till högtalande
samtal. Luren på telefonen är nu frånkopplad.

Flytta samtal mellan Konftel 60W och telefon


Tryck på knappen på/av för att stänga av Konftel 60W och flytta tillbaka
samtalet till telefonen.

Justera högtalarvolym
eller



Öka högtalarens volym med knappen + och minska den med knappen –.

Avsluta ett samtal



Lägg på luren.
Tryck på knappen på/av för att stänga av Konftel 60W.

Anslutning till dator med kabel
Nättransformator
Dator/ljudkort

Anslutningskabel el, 6 m
Rosa
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Anslutningskabel
dator, 1,5 m

Konftel 60W

Ansluta
Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon till alla persondatorer. Den kan
anslutas med kabel till datorns ljudkort, via en USB-adapter (tillbehör) eller via en
Bluetooth-adapter (tillbehör). Se handboken för mer information om de två senare
anslutningssätten.
Anslut i den ordning som anges nedan.

 Anslut Konftel 60W till ljudkortet med den medföljande Y-kabeln enligt bilden.
LINJEUTGÅNG ----------- UT (Grön)
MIKROFONINGÅNG ----- IN (Rosa)

 Anslut Konftel 60W till elnätet med nättransformatorn enligt bilden.
 Starta datorn och slå på Konftel 60W (knappen på/av).
 Kontrollera och justera datorns ljud- och volyminställningar. Observera att du

kan behöva justera mikrofon och högtalarvolym både i datorns inställningar och
på Konftel 60W.

Använda Konftel 60W med dator
Du kan använda Konftel 60W till program för kommunikation över Internet (t ex
Skype). Du ringer, besvarar och avslutar samtal i programmet. Konftel 60W fungerar som högtalare och mikrofon när den är påslagen.

Konftel är ett ledande företag inom högtalande kommunikation och ljudteknologi. Vi utvecklar och
säljer produkter och teknologi för telefonmöten utifrån egen spetskompetens inom akustik och
digital signalbehandling. Kännetecknande för produkterna är att alla konferenstelefoner innehåller
samma höga ljudteknologi – OmniSound® som ger kristallklart ljud. Läs mer om Konftel och våra
produkter på www.konftel.com.
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